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Personal de biblioteques

Coneix les recomanacions bàsiques per tal de minimitzar o controlar els riscos que no es poden evitar

Introducció i Factors de risc
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Arran de l’avaluació inicial de riscos (AIR) realitzada al personal de biblioteques
de la UPC, s’informa al personal treballador de les mesures preventives a adoptar
per tal de minimitzar o controlar els riscos derivats de les tasques realitzades.

S’identifiquen 4 tipus de treball o d’espais on es desenvolupen les tasques:

• Treballs al despatx
• Treballs al taulell
• Treballs en prestatgeries
• Dipòsits i fons històrics

Per a cadascun d’ells trobareu en aquest document:

• Principals tasques realitzades.

• Factors de risc: condicions de treball (perills o deficiències) que poden
influir negativament sobre la salut del personal treballador.

• Recomanacions bàsiques: mesures preventives orientades al control i/o
minimització dels efectes d’aquells riscos que no es poden evitar.

Treballs al taulellTreballs al despatx Treballs en prestatgeries Dipòsits i fons històrics
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Identificació dels principals factors de risc en funció de l’espai on es treballa

Treballs al taulellTreballs al despatx Treballs en prestatgeries

Principals factors de risc del personal 
de Biblioteques

Treballs al 
taulell

Treballs al 
despatx

Treballs en 
prestatgeries

• Desplaçaments a peu pel lloc de treball

• Treball amb Pantalles de Visualització de 
Dades (PVD)

• Desenvolupament de tasques on es realitzen 
abastos inadequats

• Manipulació de càrregues

• Postures forçades en les que s’han de 
sostenir i/o manipular objectes amb pes

• Manipulació de documentació bibliogràfica 
en mal estat

Dipòsits i
Fons històrics

Dipòsits i fons històrics

Pàg. 2 de 14
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Principals tasques realitzades

 Desplaçaments a peu pel lloc de treball, escales fixes , dipòsits, arxius, 
etc., durant la realització de les tasques

• Baixa les escales fixes agafant el 
passamans i sense distraccions com per 
exemple la lectura de documents, consultes 
al telèfon mòbil, etc.

• Fixa’t en l’estat del terra i els desnivells 
que puguin haver en el recorregut.

Factors de risc

Escales fixes
Terres irregulars, amb desnivells, lliscants, 
etc.

Presència de cables (elèctrics, de veu, de
dades, etc.) en zones de pas del lloc de
treball.

Presència d’objectes en zones de pas o
espais de treball (passadissos, dipòsits,
arxius, etc.).

Recomanacions bàsiques

Un risc comú a tot el personal de biblioteques és el de caigudes al mateix nivell en els desplaçaments a peu

Desplaçaments 
a peu pel lloc de 
treball

Recollir i/o 
protegir els 
cables elèctrics 
i/o de dades de 
les zones de pas.

Manteniu les zones de pas i/o espais de treball, així com les vies 
d’evacuació, lliures d’objectes. 

Pàg. 3 de 14
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Factors de risc

Treballs 
amb PVD

Adapta els principals elements del lloc de treball a les teves característiques antropomètriques

Part més alta del monitor 
a nivell dels ulls o una 
mica per sota.
Si la pantalla queda baixa i 
no es regulable, col·loca 
un suport elevador

Espai davant del teclat (mínim 
10 cm) per recolzar 

l’avantbraç

Ratolí  al 
costat del 
teclat

Principals tasques realitzades al despatx

 Tasques administratives i/o de gestió amb equips amb Pantalles de 
Visualització de Dades (PVD)

Distribució inadequada de l’equip

Presència d’enlluernaments i/o reflexes sobre la
pantalla o sobre els ulls de la persona

Hàbits de treball inadequats: adopció de postures
forçades de forma continuada o sostinguda en el
temps

Recomanacions bàsiques

Utilitzar cortines i persianes per evitar la 
presència d’enlluernaments i/o reflexes

Monitor situa’t davant de la persona 

Distància ull-pantalla  entre 
65-70 cm.

Cadira 
ergonòmica
regulada en 
funció de la 
persona

Equip amb Pantalles de 
Visualització de Dades 
(PVD):

Monitor

RatolíTeclat

Pàg. 4 de 14
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Segueix les recomanacions ergonòmiques durant la realització de tasques al taulell 

Principals tasques realitzades al taulell

 Treballs amb equips amb (PVD)
 Atenció a usuaris: assessorament, informació, préstec, reserves...
 Intercanvi de materials: ordinadors portàtils, llibres, revistes, CD...

Col·loca la pantalla a una distància (ull-pantalla) d’entre 65-70 cm. En cap
cas reduir aquesta distància a menys de 40 cm.

Col·loca la pantalla a nivell dels ulls o una mica per sota. Si la pantalla no
es regulable en alçada i la part superior d’aquesta queda baixa respecte
dels ulls de la persona, col·loca un suport elevador que permeti regular
l’alçada.

Per inadequada regulació de la pantalla

Factors de risc

Abastos 
inadequats

Inadequada regulació de la pantalla de l’ordinador.

Distribució inadequada dels equips d’ús habitual
(teclat, ratolí, lector de codis i desmagnetitzador).

Flexions de tronc durant l’intercanvi de materials.

Manipulació d’objectes i/o materials (ex. ordinadors
portàtils) allunyats del cos o en alçades inadequades.

Manipulació
Manual de 
càrregues

Adopció de postures inadequades en la recollida de
llibres a la bústia i col·locació dels portàtils a l’armari.

Angle visual inadequat respecte de les persones
usuàries.

Treballs 
amb PVD

Postures 
forçades

Recomanacions bàsiques

Pàg. 5 de 14
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Per distribució inadequada dels equips d’ús habitual

Col·loca els elements de treball d’ús habitual al teu abast 

Situa els elements  de 
treball d’ús habitual 
(teclat, ratolí, 
desmagnetitzador, lector 
de codis, telèfon) al teu 
abast.
Preferentment ubica’ls a 
l’àrea òptima i primària.

Flexions de tronc 
amb extensió de 
coll

Esquena 
recolzada al 
respatller

En flexions de tronc durant l’intercanvi de materials

Durant  l’intercanvi de 
materials amb les 
persones usuàries, evita 
flexionar el tronc i procura 
mantenir l’esquena dreta i 
recolzada al respatller de 
la cadira.

Fes col·laborar al 
personal usuari durant 
l’intercanvi de materials 
(procura que l’intercanvi 
es produeixi en una zona 
intermèdia).

Desplaça els materials o 
equips per sobre del 
taulell (evitar aixecar-los 
per entregar-los als 
usuaris).

Els elements que no
s’utilitzen habitualment, 
situa’ls a l’àrea 
secundària.

Aquesta situació evitarà la 
realització de flexions de 
tronc de forma continuada.

Pàg. 6 de 14
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Sempre que sigui possible desplaça els objectes i/o materials a manipular per sobre del taulell

Quan hagis de manipular objectes i/o materials (ex. ordinadors
portàtils) procura fer-ho dempeus, amb l’esquena dreta, apropant-te
a la vora del taulell i fent col·laborar a les persones usuàries per tal
que l’intercanvi es produeixi en una zona intermèdia.

En la manipulació d’objectes i/o materials

Si el taulell disposa d’una zona amb menys profunditat fes ús
d’aquesta per tal de garantir abastos adequats (postures segures).

Procura emmagatzemar els materials o equips d’ús habitual en alçades que
et permetin reduir l’esforç a realitzar i adoptar postures segures de treball.
Recorda que a mesura que s’allunya la càrrega del cos, s’incrementa la
força a realitzar.

Evita emmagatzemar les càrregues d’ús habitual per sobre del nivell de
les espatlles o per sota del nivell dels genolls.

Desplaça

Recorda: 

Evita la manipulació de 
càrregues de pes 
superior a 5 kg. en 
posició d’assegut/da

Sempre que sigui possible
desplaça els objectes i/o
materials per sobre del
taulell.

Pàg. 7 de 14
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Flexiona les cames quan hagis de manipular materials que es troben emmagatzemats per sota del nivell del maluc

Si la bústia de retorn de 
llibres està situada per 
sota de l’alçada del maluc, 
quan hagis de recollir els 
llibres, flexiona les cames
(amb l’esquena dreta) i 
manipula un volum de 
llibres adequat a la teva 
capacitat.

Armari de portàtils: agafa preferentment els equips situats per sobre
del maluc. Quan hagis de manipular els equips situats per sota del maluc,
flexiona les cames amb l’esquena dreta.

Per minimitzar les extensions de coll, reclina el respatller de la cadira
(aprox.100-110º). La inclinació del respatller t’ajudarà a compensar
l’extensió de coll a realitzar.

Extensió
de coll

Angle visual 
inadequat

Cap, coll i 
tronc alineats

Angle visual 
adequat

En l’adopció de postures inadequades En tasques amb angle visual inadequat

Pàg. 8 de 14
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Segueix les següents recomanacions durant la realització de tasques a les prestatgeries

Principals tasques realitzades a la zona de prestatgeries/compactus

 Col·locació de llibres en prestatgeries
 Transport de llibres: manualment o amb mitjans mecànics

Factors de risc

Manipulació manual 
de càrregues

Manipulació de llibres en prestatgeries inestables.
Col·locació de caixes o llibres de gran format 
(voluminosos) o de pes excessiu, en prestatges.

Accionament del compactus sense adonar-se de 
la presència d’un altre usuari en el seu interior.

Treballs en espais on s’afavoreix la realització 
d’abastos que obliguen a treballar lluny del cos.

Manipulació manual de càrregues en condicions 
inadequades.

Manipulació manual de llibres de gran format 
(voluminosos) o de pes excessiu.

Postures forçades: 
Abastos inadequats

Pàg. 9 de 14
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En treballs en prestatgeries amb manca 
d’estabilitat

• Abans de treballar en les prestatgeries 
comprova la seva estabilitat.
Si  presenta deficiències comunica-ho al teu 
responsable per tal que sigui ancorada a un 
parament fix i/o al terra i evitar la caiguda de les 
mateixes quan es manipulen llibres, caixes, etc.

• Distribuir adequadament les càrregues en els 
prestatges, sense sobrecarregar-los, col·locant 
els objectes més pesats en la part inferior de les 
prestatgeries.

En treballs en compactus

Abans d’accedir a l’interior d’un 
compactus comprova que el sistema de 
retenció estigui en posició de bloqueig 
del volant, per garantir un espai mínim 
entre prestatgeries i evitar que un ús 
involuntari per una tercera persona 
provoqui cops o atrapades de la persona 
que es troba en el seu interior.

Presència de més 
d’una persona en 
compactus

Treballs en 
prestatgeries amb 
manca d’estabilitat

Recomanacions bàsiques

Dipòsits i fons històricsIntroducció i Factors de risc

13

14

15

16

17

13

14

CODI: MP BIB 01   DATA: OCTUBRE 2014   REVISIÓ: 00



M
es

ur
es

 p
re

ve
nt

iv
es

Personal de biblioteques

Procura fer ús d’elements accessoris (tamborets, escales manuals) quan hagis de treballar en alçades inadequades de forma continuada i sostinguda en el temps

En tasques amb colzes per sobre de les 
espatlles (tasques per sobre del nivell del cap)

En tasques amb  flexions de tronc, de genolls 
o a la gatzoneta (tasques per sota del nivell 
dels genolls)

Quan hagis de treballar a la part superior de
les prestatgeries (a nivell del cap o per sobre)
de forma continuada i sostinguda en el temps,
es recomana fer ús d’elements accessoris
(tamborets, escales manuals).

Quan hagis de treballar a la part inferior de les
prestatgeries (per sota del nivell del maluc) de
forma continuada i sostinguda en el temps, es
recomana fer ús d’elements accessoris
(tamborets).

Tasques
puntuals

Pàg. 10 de 14
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La zona de prestatgeries ha de permetre
apropar-se el màxim possible per tal de
garantir l’adopció de postures segures de
treball (esquena dreta) i la manipulació de
llibres amb el centre de gravetat pròxim al
cos.

En tasques amb flexions de tronc per 
abastos horitzontals

Evitar col·locar mobiliari davant de les 
prestatgeries

En cas d’haver de realitzar tasques puntuals, flexiona 
les cames amb el tronc dret.

Dipòsits i fons històricsIntroducció i Factors de risc
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Sempre que sigui possible, es recomana fer ús de mitjans mecànics (carros) per tal de reduir la càrrega física durant la manipulació de llibres

Fes ús dels mitjans mecànics (carros) quan hagis de manipular
càrregues de pes superior a 3 kg.

Si manipules càrregues sense carros, evita les manipulacions de pes
superior al recomanat. El pes màxim recomanat varia en funció de la
zona de manipulació.

HOME DONA

Pes màxim recomanat en funció de 
la zona de manipulació

En la manipulació manual de càrregues

Quan utilitzis mitjans mecànics (carros) per a la manipulació de càrregues, 
es recomana: 

• Fer ús del carro que 
millor s’adapti al tipus de 
càrrega a manipular.

• Manipular el carro fent ús 
dels dos braços.

• No sobrecarregar el 
carro per tal de garantir 
forces d’empenta i tracció 
adequades, així com 
garantir l’estabilitat
d’aquest (especialment 
quan el tipus de terra no 
faciliti el desplaçament: 
moquetes o terres 
irregulars i/o amb 
desnivells).

Pàg. 11 de 14
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Durant la manipulació manual de llibres segueix les següents recomanacions

• Manipula un volum de llibres que et permeti un agafament còmode,
amb les dos mans, i sense haver de realitzar força excessiva.

• Quan hagis de manipular llibres de gran format o de pes excessiu
procura fer ús de les dos mans per tal d’evitar la sobrecàrrega d’una
extremitat.

• Quan hagis de manipular llibres situats a les prestatgeries procura
disposar d’un bon agafament per tal de minimitzar la força a realitzar.

Evita la manipulació manual de 
llibres amb dos dits

Per tal de garantir un correcte
agafament dels llibres, procura
agafar-los amb la mà sencera

Pàg. 12 de 14
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En la manipulació manual de llibres de gran format (voluminosos) o de pes excessiu
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Principals tasques realitzades en dipòsits, arxius i fonts històrics

 Ordenació de documentació bibliogràfica: classificació i manteniment
 Recuperació de documentació bibliogràfica

Factors de risc

Manipulació de llibres i documents:
- amb baixa freqüència de consulta
- amb acumulació de pols
- en mal estat

Recuperació de llibres i documents afectats:
- després d’una inundació,
- després d’un incendi
- documentació contaminada per 

microorganismes

Segueix les següents recomanacions durant la realització de tasques als dipòsits i fons històrics

Manipulació de 
documentació 
en mal estat

Recuperació de 
documentació 
afectada

En la manipulació de llibres i documents amb baixa freqüència de
consulta o amb acumulació de pols

• Realitzeu la neteja de llibres i documents amb acumulació de pols 
mitjançant mètodes d’aspiració.

• Utilitzar Equips de Protecció Individual (EPI):

− Guants d'un sol ús, preferiblement de nitril per evitar el 
contacte directe amb la pols.

− Mascareta de protecció autofiltrant, de tipus FFP2 per evitar la 
inhalació de partícules

Pàg. 13 de 14

Recomanacions bàsiques

Mascareta Guants
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Per a la manipulació de llibres i documents en mal estat cal utilitzar equips de protecció individual que evitin el contacte directe de la persona amb els materials 
malmesos o contaminats

• Utilitzar Equips de Protecció Individual (EPI):

− Guants d’un sol ús, preferiblement de nitril per evitar el contacte 
directe amb la documentació mullada, amb sutge o afectada per 
microorganismes.

− Ulleres de protecció per a la protecció dels ulls.

− Mascareta de protecció autofiltrant, de tipus FFP3 per evitar la 
inhalació de partícules i espores.

• Recomanacions higièniques personals

− Utilitzar bates sintètiques d’un sol ús, per protegir la roba de carrer.
− Utilitzar gorres sintètiques d’un sol ús, per protegir els cabells.
− Protegir el calçat amb un protector sintètic.
− Cobrir  les petites ferides amb apòsits abans de manipular la 

documentació afectada
− Rentar-se les mans, abans i després d’una actuació amb un sabó 

germicida.

Previ a les tasques de recuperació, és recomanable que les persones 
que han d’actuar passin per una revisió mèdica, ja que molts dels fongs, 
microespores i alguns bacteris que habitualment afecten els materials 
d’arxiu són patògens per a les persones i poden provocar problemes 
dermatològics i respiratoris.

En cas d’embaràs o lactància natural no treballar si l’ambient està 
altament contaminat.

Pàg. 14 de 14
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En la recuperació de documentació contaminada per microorganismes (puntual o de llarg desenvolupament)

Introducció i Factors de risc

19

CODI: MP BIB 01   DATA: OCTUBRE 2014   REVISIÓ: 00


